
 Bezoek is dagelijks welkom vanaf 14u 

 Wij verwelkomen per bezoek max 2 volwassenen (vanaf 12 jaar). Jongere kinderen                 

binnen ditzelfde gezin kunnen met hun ouders meekomen. Een bezoek met                  

kinderen kan bestaan uit maximum 4 personen: 2 volwassenen en 2 kinderen of                         

1 volwassene en 3 kinderen. 

 Kinderen vanaf 6 jaar moeten een mondmasker dragen. Kinderen –6 jaar worden 

zoveel mogelijk op de schoot gehouden. 

 Er wordt continu een mondmasker gedragen in ons huis. Ook op de kamer wordt 

dit nooit afgezet. 

 Is er reeds bezoek op de kamer, dan zal dit bezoek moeten afgerond worden. 

Spreek dus onderling goed af! 

 Bewoners kunnen iets drinken in ‘t Dobbelken (= onze cafetaria) met maximum 2 

bezoekers (enkel aan tafel kan het mondmasker afgezet worden om iets te                   

drinken). Verplaatsingen in de cafetaria gebeuren met mondmasker. Kinderen zijn 

hier welkom op voorwaarde dat ze op hun stoel kunnen blijven zitten. Cafetaria is 

enkel open op weekdagen van 14u tot 16u45 (in het weekend gesloten). 

 Bewoners kunnen extern mee met hun familie. Wij vragen wel met aandrang om 

voorzichtig te zijn en grote feestelijkheden te vermijden. Bij verplaatsingen met de  

auto moet ook de bewoner steeds een mondmasker dragen. 
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Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers, …. 

Wij wensen jullie in dit nieuwe jaar geen verdriet of tegenslag en hopen dat alle dagen                            

mogen gevuld zijn met veel liefde en een lach. 

De kerstvakantie met de hierbij horende bezoekersregeling loopt stilaan ten einde.                        

Hieronder geven wij dan ook graag de maatregelen mee die in ons huis van start gaan op 

maandag 10 januari. 



Ben je van plan op bezoek te komen, overloop dan eerst volgende gouden afspraken 

Op bezoek komen wil zeggen:   

 -  Handen ontsmetten bij binnen komen. 

 -  Chirurgisch mondmasker dragen (stoffen maskers zijn niet toegestaan.) Mondmaskers zijn  

    verplicht van bij aankomst tot vertrek. Ook op de kamer wordt het mondmasker niet afgezet! 

    Drinken en eten op de kamer is dus niet toegestaan.    

 -  Tijdens het bezoek op de kamer: afstand houden en het raam op kip zetten. 

 Kom niet op bezoek indien je ziektesymptomen hebt of als je een hoogrisicocontact hebt gehad. 

 Bezoekers die op dezelfde dag in een ander woonzorgcentrum op bezoek zijn geweest, kunnen 

niet langskomen. Het is geen goed idee om op één dag 2 verschillende WZC’s te bezoeken. 

Bezoekers die zich niet aan de afspraken houden zullen vriendelijk verzocht worden het bezoek af te 

ronden en ons huis te verlaten. 

Deze bezoekregeling kent geen einddatum en zal dus lopen tot we het gevoel hebben dat we moeten 

bijsturen. We rekenen op jullie medewerking zodat we hopelijk niet moeten terugschroeven…  

Bij vragen kan je contact opnemen met Ellen Neels (verantw. Wonen en leven) op 09/340 97 68. 


